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Afrikaskolen fortsætter med secondary school piger  

 
 
På den 2. ekstraordinære generalforsamling 2. december blev det besluttet, at foreningen 
Afrikaskolen fortsætter  med samme vedtægter,  men med øget fokus på formålets punkt to: Vi 
støtter videregående uddannelse af egnede skolebørn med særlig fokus på pigers skolegang, 
uddannelse og selvforsørgelse. Dette betyder, at de fleste bestyrelsesmedlemmer gerne vil fortsætte, 
da arbejdet og administrationen reduceres betydeligt. 
 
Således vil Afrikaskolen fremadrettet prioritere:  at understøtte dygtige, fattige pigers skolegang i secondary school (gymnasium), så de får 

mulighed for at forfølge deres uddannelsesmæssige drømme   at rekruttere piger fra Bushveld Mission børnehjem, da børnehjemmet sikrer lektiehjælp, 
tryghed, opmuntring og daglige fornødenheder. Børnehjemmets rammer og logistik er god.   at søge økonomisk støtte fra medlemmer og ikke-medlemmer   at både privatskolen Waterberg Academy og den offentlige Meetsetshehla secondary 
kommer i spil for at tilgodese piger med forskelligt potentiale  at overføre skolepenge direkte til de to gymnasiers administration     at sikre at medlemmer fremover modtager årligt nyhedsbrev med pigernes 
eksamenskarakterer, billeder mv. samt halvårlige breve fra sponsorpigerne 
 
 

Om Afrikaskolens 3 sponsorpiger Afrikaskolen har 2 ”gamle” 
sponsorpiger, Paulina og Dollen 
på 15 år og en ny, Matjoki på 13 
år. 
 
Paulina og Dollens skolegang på 
Metsetshehla Secondary har vi 
støttet fra januar 2015 og Matjokis 
skolegang på Waterberg Academy 
Secondary vil vi støtte fra januar 
2016.  
 
Skoleåret starter i januar efter 
sommerferien. Sydafrika har jo 
omvendte årstider i forhold til os.  
 
Secondary school tager 5 år at 
gennemføre og derfor forpligter vi 
os for 5 år for Afrikskolens 
sponsorpiger. På figuren kan man 
se det sydafrikanske skolesystem. 
 

 
 

FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk 

  



Foreningen Afrikaskolen  -  nyhedsbrev 23  -   www.afrikaskolen.dk,  
Støtter via kontingent, gavebidrag og frivilligt arbejde. 2

 
 
 
Dollen 
Dollen blev 15 år i år og har boet 5 år på Bushveld 
Mission børnehjemmet. Hun er rigtig glad og 
taknemlig for at bo der og roser børnehjemmets 
management team meget for deres engagement i 
den enkelte.  
De er altid klar til at hjælpe med lektier eller 
personlige ting og hun har lært så mange ting i de 5 
år hun har været der.  
 
På Meetsetshehla gymnasiet har hun som første års 
elev 12 fag: matematik, engelsk, afrikaans, sepedi 
(modersmål), geografi, historie, samfundslære, 
biologi, kunst, kultur, teknologi og gymnastik. 
Hendes favorit-fag er engelsk.  
 
Hun arbejder hårdt, klarer sig godt i skolen og 
satser på at få topkarakter (distinctions) i 6 fag til 
sin afgangseksamen om 4 år. Bushveld Mission 
fortæller, at hun over de sidste år har fået rigtig 
meget selvværd og selvtillid. 
 
 
 
 
 
Paulina 
Paulina er også 15 år og er ligeledes taknemlig for 
at kunne bo på børnehjemmet. Det var først på 
børnehjemmet, at hun lærte at lave mad, vaske tøj 
og i det hele taget at bo som en familie med 
kærlighed og omsorg for hinanden.  
 
Hun er ligeledes taknemlig for at Afrikaskolen 
sponsorere hendes gymnasieuddannelse og hun har 
fået mange nye venner på skolen.  
 
Hun har de samme fag som Dollen men hendes 
favorit-fag er matematik, og hun elsker tal og at 
regne.  
 
Hun er dygtig, slider i det og klarer sig godt i 
skolen. Hun er en glad pige og har også ifølge 
Bushveld Mission fået stor selvtillid og selvværd.    
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Matjoki 
På Davidson primary school går en 13-årig pige ved navn 
Matjokoane (Matjoki). Hun er ualmindelig kvik og har 
enestående sociale evner. Hun er meget vellidt af elever 
og lærerinderne og har pga. sin dygtighed i flere år 
fungeret som hjælpelærer i skolen.   
 
Også Matjoki har i flere år boet på børnehjemmet, der 
varetager hendes tarv og hjælper med lektielæsning mv. 
Vi kender hende ret godt, da det er hende, der styrer 
slagets gang, når skoleeleverne optræder med sang og 
dans under vores besøg. 
 
Matjoki skal fra næste skoleår (januar 2016) starte 
secondary school, hvis midlerne kan findes.  
 
Da hun er virkelig dygtig, vil Afrikaskolen meget gerne 
give hende mulighed for at udnytte sine evner og sit 
potentiale fuldt ud ved at understøtte hendes videre 
skolegang på den højt ansete, private secondary school 
Waterberg Academy. Det er nyt for Afrikaskolen at 
arbejde med Waterberg Academy. 
 
 
Om secondary schools Alle secondary schools kræver brugerbetaling til skolens drift. På de private gymnasier som 
Waterberg Academy er brugerbetalingen noget højere end på de offentlige gymnasier som 
Meetsetshehla. Den højere brugerbetaling gør, at de private gymnasier kan sikre både tilstrækkeligt 
med dygtige lærere og rigtig gode faciliteter, lokaler og udstyr. De private gymnasier har skrappe 
optagelsesprøver, sætter selv deres standard for uddannelsesniveau og eksamenskrav og kræver i 
det hele taget meget mere af eleverne end de offentlige gymnasier.  
 
På vores besøg i oktober 2015 fik vi at vide, at man fra næste år reducerer egenbetalingen på alle 
offentlige gymnasier. Det skyldes, at regeringen ønsker, at flere unge skal søge ind på gymnasier og 
bagefter tage en videregående uddannelse. Det er for så vidt et fremskridt, men pga. pengemangel 
bliver hverken skolefaciliteter eller lærerantal forøget i den forbindelse. Konsekvensen bliver 
klasser med måske 40-50 elever, der ikke alle har evner eller motivation nok.  
 
Endvidere betyder nye pensums- og eksamensregler, at de offentlige secondary schools skal sænke 
kravene til bestået eksamen, så flere elever består. Det er jo problematisk, for lempede 
eksamenskrav vil forringe uddannelsen og de store klassekvotienter vil begrænse elevernes 
indlæringsmulighed. Konsekvensen er, at mange unge falder fra, og de som består eksamen har ikke 
nødvendigvis viden og  færdigheder nok til et job eller til at bestå optagelsesprøverne til de videre 
uddannelser.  
 
Fremover vil det derfor primært være de private gymnasier, der vil kunne give eleverne en virkelig 
god gymnasieuddannelse. Det svarer lidt til de amerikanske tilstande, hvor navnet på gymnasiet 
fortæller, hvor meget du har lært og hvor dygtig du er. Det er lidt svært for en dansker at sætte sig 
ind i.   
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Hvis en virkelig dygtig elev som Matjoki skal have mulighed for at 
udnytte sine evner og sit potentiale fuldt ud, skal hun derfor på et 
privat gymnasium som Waterberg Academy. Det ligger lige ved 
siden af det offentlige Meetsetshehla i den lille by Vaalwater i 
Waterberg.  (www.waterbergacademy.co.za). Gymnasiet har haft en 
100% beståelsesprocent for afgangselever de sidste år. 
 

Under vores ophold i Sydafrika i oktober besøgte vi 
Waterberg Academy for at høre om mulighederne for at 
optage Matjoki. Rektor sagde, at der var en plads ledig, 
men at vi skulle være hurtige, da skoleåret jo begynder i 
januar og de fleste pladser allerede var optaget.  
 
Han ville gerne reservere pladsen til hende, men først 
skulle hun til en optagelsesprøve for at sikre, at hun 
kunne følge med. Vi sendte en begejstret Matjoki til 
optagelsesprøve, hun bestod, og vi har straks indbetalt et 
depositum til skolen for at holde pladsen.  
 
Matjoki er meget glad og spændt på, om det bliver muligt at finde penge til at sende hende på 
Waterberg Academy. Bushveld Mission har i den forbindelse skrevet følgende til os:  
 

Dear Danna 
Immediately after our meeting I arranged with the Waterberg Academy for Matjoki to be tested.  She went to 
the Academy last Monday and sat her 2 hour test. She was so excited and happy.   We just heard from the 
school that she passed and they are happy to give her a place. Woo-hoo we are all so thrilled.   What a 
wonderful opportunity for her.  
The Academy needs an answer from us very soon if we want to enrol her for next year. They require a deposit 
of R5000 and I have to complete some forms. I have asked them to give me a day or two so that I can get the go 
ahead from  you. I know you said you need to present this at your board meeting but do you think I can go 
ahead and enrol her in the meantime. I am afraid we will loose that space. Would you please let me know your 
thoughts. 
 Thank you so much for everything.  
With Love and thanks 
 
Terri 

 
 
Så vi skal i gang med at rejse penge til Matjokis første skoleår på Waterberg Academy.  
 
Det er bestyrelsens håb, at foreningens medlemmer vil være med - både  nu og fremover – til 
økonomisk at støtte Afrikaskolens bestræbelse på at sikre børnehjemmets dygtigste piger deres 
skolegang på gymnasierne Meetsetshehla og Waterberg Academy.   
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Gavekort Vi har i år både lavet et jule-gavekort og et almindeligt gavekort, som man kan bruge i alle 
gavesituationer.  
 
Pengene på gavekortet går til Matjokis skolegang og kortet fortæller modtageren, hvad pengene 
bruges til og hvorfor.  
 
Både det almindelige gavekort og julegavekortet kan hentes på foreningens hjemmeside 
www.afrikaskolen.dk . Julegavekortet er vedhæftet herunder, så I kan se, hvordan det ser ud.   
 
Det er da en handy og nem gave under juletræet, til 60-års fødselsdagen eller i andre situationer, 
hvor man har brug for en nem gave. Ingen gavespekulationer, ingen køer eller juletrængsel, intet 
transportbesvær, ingen bytteproblemer. Og ikke mindst en gave med mening i. Gaven kommer 
med garanti til at glæde både den danske modtager og Matjoki, hvis skolegang man er med til at 
sikre.  
 
Det er faktisk en yderst bekvem måde at klare mange af julens gaver på!  
 
Så print ud, læg under juletræet eller i fødselsdagskortet til tante Gerda. Og husk også at overfør 
beløbet til Afrikaskolens bankkonto. Voila! 
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 FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk  

  
 
 

  
          Dato: ___________ 
 

Til: _________________________________________ 
 
Fra:  _________________________________________ 
 
Gavekort på kroner:  _________________________ 
 
 
Billedet viser den sydafrikanske skolepige Matjokoane Masenya  (Matjoki) fra Waterberg i 
Limpopoprovinsen. Hun er ualmindelig kvik og har i flere år fungeret som hjælpelærer på sin egen skole Davidson. Afrikaskolen vil meget gerne give hende mulighed for at udnytte sine evner og sit potentiale fuldt ud ved at sponsorere hendes videre skolegang på den private 
secondary school Waterberg Academy (gymnasium).   
Matjoki bor på børnehjemmet Bushveld Mission,der giver forældreløse og voldsramte børn fra slumområdet et hjem og fremtidsmuligheder. Børnehjemmet varetager således Matjokis daglige tarv og hjælper med lektielæsningen. Gavekortet bliver anvendt til at sikre Matjokis 
skolegang på Waterberg Academy. Følg hende på www.afrikaskolen.dk .  
Giveren har indbetalt gavebeløbet til foreningen Afrikaskolen. 
Hvis du vil være medlem eller give en gave, kan du tilmelde dig på hjemmesiden.   
 

Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag. 
Bank: Nordea regnr. 2257 kontonr: 6269-357-493 

Matjokoane Masenya, 13 år 
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 Billeder af Matjoki og Waterberg Academy  

 

 

 
Matjoki  Matjoki 

  
Matjoki 
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Billeder fra Waterberg Academy 

Skolens faciliteter er virkelig gode 

 Waterberg Academy er en privatskole med børn  
fra børnehaveklasse til og med gymnasium. 

 
Rektor til venstre samt nogle af lærerne  


